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Téměř 20 let pořádá cestovní kancelář SLAN tour zájezdy na významné 
sportovní akce. První z nich byly spojeny s výjezdy na zápasy české fot-
balové reprezentace v letech 1994 – 1995. Kvalifikace dopadla pro nás 
tehdy úspěšně, a tak jsme se v roce 1996 mohli těšit z výsledků našich 
tehdy mladých a později skvělých hráčů kolem Pavla Nedvěda. Vrcho-
lem, ale i  trochu hořkou vzpomínkou, tak pro mnohé naše fotbalové 
fanoušky zůstává finále fotbalového EURO 1996 v londýnském Wem-
bley. Po velkém boji jsme v prodloužení prohráli s týmem Německa 1:2.  
Na dnes již slavné sportovní bitvy s Německem, Itálií a Ruskem, které 
se hrály na  stadionech slavných klubů FC Liverpool a Manchester Uni-
ted se s námi tehdy vydaly stovky fotbalových fanoušků. Dva autokary 
jsme vypravili i na finále do Wembley, i když zájem mezi českými fandy 
byl mnohonásobně vyšší. 
Od  té doby se zájezdy na  zápasy české fotbalové reprezentace v  naší 
nabídce objevují pravidelně. Další turnaj, na  který se  mezi fanoušky 
i v naší cestovce dlouho vzpomíná, bylo EURO 2004 v Portugalsku. Ve-
dle řady autokarových zájezdů jsme  vypravovali do Portugalska i ně-
kolik charterů. Je jen škoda, že výborný výkon celé naší fotbalové repre-
zentace v čele s tehdy neudržitelným Milanem Barošem ukončila trochu 
náhodná branka v semifinálovém prodloužení s Řeckem.  
Na přelomu tisíciletí se do našich nabídek postupně, vedle zápasů fot-
balové reprezentace, dostávaly i  zájezdy na klubové pohárové soutěže. 
Tehdy především na  zápasy pražské Sparty v  Lize mistrů. Asi největší 
ohlas měl na začátku minulého desetiletí (12.března 2002) náš charte-
rový let na  zápas Sparty Praha s  Realem Madrid. Sparta Praha tehdy 
sice prohrála na  stadionu Santiaga Bernabea s  domácím týmem 3:0, 
ale pro naprostou většinu našich fanoušků to byla tehdy první možnost 
vidět na  živo opravdový evropský velkoklub a  jeho téměř stotisícový 
stadion.   
A možná je i příznačné, že téměř o deset let později jsme naším charte-
rem zamířili opět do Španělska, tentokrát na stadion FC Barcelony s fa-
noušky, kteří zde chtěli podpořit nový hvězdný tým  české ligy – Viktorii 
Plzeň.  
Velkým mezníkem pro nás byl rok 2007. Tehdy poprvé jsme do naší na-
bídky zařadili zájezdy na zápasy anglické Premier League. Do té doby 
si téměř nikdo v České republice nedokázal představit, že je možné něco 
takového zorganizovat.  V  roce 2007 s  námi vycestovalo za  fotbalem 
do  Anglie jen několik fanoušků, ale v  letech následujících  to již  byly 
stovky klientů každý rok. A našli se i zápasy, kdy v hledišti stadionu Ar-
senalu, Chelsea či Manchesteru United seděla v daný den více než stov-
ka našich klientů. Můžeme tak neskromně prohlásit, že jsme naučili Če-
chy i Slováky jezdit na dobrý fotbal i daleko zahranice našich republik. 
Na zápasy Premier League pak logicky navázaly další přední evropské 
ligy. Především španělská Primera Division, italská Serie A či německá 
Bundesliga. Již řadu let je v naší nabídce také široká možnost výběru 
zájezdů na zápasy Ligy mistrů a Evropské ligy. Do Londýna se tak jez-
dí či jezdilo především na Petra Čecha či Tomáše Rosického, do Milána či 
Torina pak např. na Pavla Nedvěda či Tomáše Jankulovského. 
O  evropském renomé, které si CK SLAN tour získala organizováním 
těchto fotbalových zájezdů, svědčí i to, že když UEFA vybírala na pod-
zim 2011 mezi tisícovkou českých cestovek partnera, který by v tomto 
regionu zajišťoval její touroperátorský program na nadcházející EURO 
2012, její první volbou byla jednoznačně CK SLAN tour. A tak jsme, díky 
zařazení do tohoto programu, mohli našim fotbalovým fanouškům na-
bídnout i zcela exkluzivní balíčky na zápasy EURO 2012.    
V létě roku 2012 nás však čekal ještě jeden profesionální vrchol. Fotba-
lový tým Viktorie Plzeň nás oslovil s žádostí, abychom zajišťovali veš-
keré cestovní aranžmá  pro hráče, realizační tým, sponzory a VIP hosty 
na  jejich výjezdech na  zápasy v  evropských pohárech. Jsme rádi, že 

Naše slavná vítězství ...
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i… EURO 1996, finále, Anglie,
ČR – Německo 1:2

EURO 2004, semifinále, Portugalsko, 
ČR – Řecko 0:1

David Kostelecký, Peking 2008, 
střelba, 1. místo

Martina Sáblíková, 
Vancouver 2010, 
rychlobruslení, 2 zlaté
a 1 bronzová medaile
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Kateřina Neumannová, 
Torino 2006, běh na lyžích, 1. místo

Davis Cup 2009, finále,
Barcelona



již třetím rokem tak můžeme doprovázet fotbalový tým Viktorie Plzeň 
na jejich úspěšné cestě pohárovou Evropou.

Koncem minulého století, někdy v letech 1997 – 1998 jsme do naší na-
bídky začali zařazovat nabídky zájezdů na Mistrovství světa v hoke-
ji. V závislosti na místě konání tohoto mistrovství se s námi vydávalo 
povzbudit naše hokejové reprezentanty někdy pár jednotlivců jindy 
několik  tisícovek fanoušků. Asi nejzajímavější akcí posledních let bylo 
pro hokejové fanoušky MS 2008 v Kanadě. V paměti mnohých hokejo-
vých fanoušků je jistě i dramatická bitva se „sbornoj kamandoj“ ve fi-
nále MS 2010 v Německu. V paměti zůstávají tyto okamžiky i o to více, 
že to byl jedny z vrcholných okamžiků takových hokejistů, jakými byli 
Karel Rachůnek či Jan Marek. Naposledy jsme jim mohli fandit v bojích 
o medaile v květnu 2011 v Bratislavě. O několik měsíců později, společ-
ně s řadou dalších vynikajících hokejistů, mj. Josefem Vašíčkem a  Pav-
lem Demitrou, zahynuli při jedné z největších sportovních tragedií 21. 
století.  
Od poloviny minulého desetiletí jsou v naší nabídce i zájezdy na zápasy 
NHL. Jednoznačně nejoblíbenějším týmem je New York Rangers, resp. 
spojení návštěvy zápas NHL s návštěvou tohoto velkolepého města. Sa-
mozřejmě, ve své době zde sehrával důležitou roli i fenomén Jaromíra 
Jágra.  
V posledních dvou letech k nabídce našich hokejových zájezdů přibyla 
i KHL. 

Zcela specifické postavení v  naší nabídce zájezdů za  sportem mají 
Olympijské hry.
První olympiádou, na  kterou  CK SLAN tour organizovala zájezdy, 
byly Zimní olympijské hry 2002 v Salt Lake City. Konaly se v trochu 
zvláštní atmosféře, jen několik měsíců po událostech 11. září.  Možná 
i proto nebyly tyto olympijské hry tak divácky navštíveny, jako jiné Hry. 
Především zámořských, v  tomto případě tedy evropských, turistů při-
jelo do  Utahu méně, než by patrně dorazilo za  normálních okolností. 
Na vzdory těmto nepříznivým okolnostem proběhly olympijské hry  bez 
problémů a  i  s  řadou pěkných výsledků našich sportovců.  Vedle Ale-
še Valenty zde zářila  především  Kateřina Neumannová. Byť je trochu 
smutné, že její olympijská umístění byla na bronzové a stříbrné medaile  
upgradována teprve po řadě měsíců díky prokázanému dopingu jejích 
ruských soupeřek.
Torino 2006 bylo pro mnohé české fanoušky nezapomenutelným spor-
tovním zážitkem. Z pohledu české reprezentace pak bude navždy tato 
olympiáda spojena se zlatým závodem Kateřiny Neumannové. Celý 
průběh závodu, a  především pak neuvěřitelné vzepětí Katky v  závě-
ru  tohoto závodu v  jejím posledním olympijském vystoupení vedraly 
slzy do očí tisícům českých sportovních fanoušků, ať již přímo v dějišti 
soutěže, nebo u televizních obrazovek.  Poprvé se zde také na olympij-
ském oválu představila rychlobruslařka Martina Sáblíková. I  z  pozice 
CK SLAN tour byly tyto hry vydařené. Torino 2006 se zařadilo mezi   nej-
navštěvovanější sportovní akce, které jsme do této doby pro sportovní 
fanoušky organizovali. 
Peking 2008 byla krásná olympiáda. Především proto, že na každém 
kroku bylo vidět, že obyvatelé Pekingu touto olympiádou opravdu do-
slova žijí. Pravda, především díky vzdálenosti, se s CK SLAN tour na tuto  
olympiádu vypravilo jen několik desítek turistů. Ale na druhou stranu to 
byli opravdoví  sportovní fanoušci, kteří si olympijské soutěže doslova 
užívali. K pozitivnímu dojmu z celého zájezdu přispěl i Peking s jeho pa-
mátkami a atrakcemi, především tzv. Zakázaným městem či nedalekou 
Čínskou zdí. Patrně navždy bude tato olympiáda spojena s  úžasným 
závěrečným „zlatým“ hodem  Barbory Špotákové. Zapomínat bychom 

Naše slavná vítězství ...
… i prohry

MS 2005, Rakousko, 1. místo,
ČR – Kanada 3:0

Barbora Špotáková,  Peking 2008, 
atletika, 1. místo

MS 2010, Německo, 1. místo,
ČR – Rusko 2:1

Kateřina Kůrková, Peking 2008,
střelba, 1 zlatá a 1 stříbrná medaile

Aleš Valenta, ZOH 2002, 
Salt Lake City, akrobacie, 1. místo
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však také neměli na jeden „zlatý“ propršený den na olympijské střelnici pro 
Davida Kosteleckého, ani na medialový double Kateřiny Kůrkové. 
Pokud byly Letní olympijské hry v Pekingu daleko, pak Vancouver 2010 byl 
technicky vzato ještě dál. Služeb  CK SLAN tour však využilo několik stovek 
klientů, nejen z České republiky, ale také ze Slovenska a našli se i jednotlivci 
z dalších evropských zemí. Díky četným mezinárodním kontaktům s řadou 
podobně sportovně zaměřených touroperátorů jsme mohli  českým fa-
nouškům nabídnout vstupenky i na ty nejatraktivnější olympijské soutěže 
či disciplíny. Pravda, ne vždy jich bylo dostatek, ale to už je příznačné, pro 
většinu vrcholných sportovních klání nejen na olympiádě.  Z českých spor-
tovních úspěchů nade všemi  vysoko vyčnívá vystoupení Martiny Sáblíkové 
na richmondském rychlobruslařském oválu. Dvě zlaté a jednu bronzovou 
medaili naší ledové královny patrně očekával jen málokdo. 
Londýn 2012 mají naši fanoušci jistě ještě v dobré paměti.  Pro české spor-
tovce to byla olympiáda velice vydařená. A stejně tak i pro CK SLAN tour. 
Do Londýna s námi cestovalo přes tisíc klientů, nejen z České republiky, ale 
také ze Slovenska a  i  z  některých dalších evropských zemí. Jsme rádi, že 
u všech našich olympijských vítězství v Londýně mohli být přítomni i klienti 
naší cestovní kanceláře. 
Soči 2014. Dlouho před zahájením Zimních olympijských her 2014 Soči se 
v médiích široce probírala otázka bezpečnosti. Nakonec vše proběhlo zcela 
bez problémů a olympiáda v Soči patřila k organizačně nejzdařilejším, kte-
ré jsme v posledních desetiletích mohli navštívit. I pro české sportovce pak 
byly tyto Hry mimořádně úspěšné. Nade všemi pak čněly výkony našich bi-
atlonistů a biatlonistek, kteří získali celkem 5 medailí. 

V posledních letech mají důležité místo v naší nabídce  i zájezdy na tenisové 
turnaje. Především „královský“ Wimbledon je snem každého tenisového 
fanouška a tak jsme rádi, že můžeme takovýto exkluzivní zájezd našim kli-
entům nabídnout. I když především zájezdy na finálové boje nejsou právě 
levnou záležitostí. Ale vidět Tomáše Berdycha ve finále Wimbledonu 2010 
nebo úžasné vitězství Petry Kvitové o  rok později se nedá měřit žádnými 
penězi. Je to zážitek, na který se nezapomíná do konce života.
Ovšem naše tenisová nabídka je mnohem širší, a tak s námi mohou teniso-
ví příznivci zamířit např. na US Open, Roland Garros, do Monte Carla, Du-
baie, Madridu, Říma, Londýna i na řadu dalších míst po celém světě. 
Zcela specifickou záležitostí jsou pak zájezdy na  zápasy českého týmu  
v  Davis Cupu. Ještě do  letošního roku vysoko nade všemi čnělo barce-
lonské finále v  roce 2009. Listopadová Praha 2012 jej však jednoznačně  
předčila.

Bohužel zde není prostor vzpomenout mnoho dalších sportů a  úspěchů 
českých sportovců, kterým mohli být přítomní  sportovní fanoušci a klien-
ti CK SLAN tour. Jen stručně tak připomenu řadu dalších sportů, na které 
organizujeme různé zájezdy: atletika, basketbal, dostihy, formule 1, kraso-
bruslení, lyžování, moto GP, rugby, rychlobruslení ...

Často se setkávám s  názorem, že dnešní televize poskytuje sportovnímu 
divákovi mnohem lepší servis a  informovanost o  daném sportovním zá-
polení.  Ale všichni ti, a  jsou jich na  stadionech či kolem závodních tratí 
desetitisíce, jednoznačně říkají: Být přímo tady, v centru dění, být přímým 
účastníkem tohoto sportovního zápolení, je zážitek, který  nic nepřekoná! 
Jsme rádi, že vám tyto zážitky, i díky našim sportovcům,  můžeme nabízet. 
I v nadcházejících letech jich bude celá řada!

Ladislav Peška
ředitel CK SLAN tour
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Fed Cup 2011, finále,
Moskva, Rusko – ČR 2:3 

Petra Kvitová, Wimbledon 2011,
vítězka dvouhry

Liga mistrů 2011,
FC Barcelona – Viktoria Plzeň 2:0

Byli jste tam s námi …

Gabriela Soukalová, Soči 2014, biatlon, 
2 stříbrné medaile



ANGLiCKá PREMiER LEAGUE
Premier League, hovorově nazývaná Premiership, je nejvyšší anglickou fotbalovou soutěží v níž 
soupeří 20 fotbalových klubů. V sezóně, která běží od srpna do května, hraje každý klub s ka-
ždým, celkem tedy 38 zápasů. Jelikož je liga v tomto období sponzorována Barclays bank, je 
oficiálně nazývaná Barclays Premier League. Současná forma soutěže vznikla 20.února 1992 
na základě rozhodnutí klubů v první fotbalové divizi, které se tak oddělily od fotbalové ligy za-
ložené v roce 1888. Kluby tím získaly možnost prodeje lukrativních vysílacích práv a od té doby 
se Premier League stala světově nejsledovanější sportovní soutěží. Zájmu diváků se těší přede-
vším zápasy týmů tzv. „velké čtyřky“ – Manchester United, FC Liverpool, FC Arsenal a Chelsea 
FC. Vzájemné zápasy těchto týmů jsou vyprodány řadu měsíců předem. Ani získání vstupenky 
na další zápasy Premier League však není jednoduchou záležitostí.

Arsenal
Arsenal je historicky nejúspěšnějším londýn-
ským klubem. Podle časopisu Forbes má 
Arsenal více než 27 milionů fanoušků a je 
sedmým nejhodnotnějším sportovním klu-
bem na světě. Klubové členství se zde doslova 
dědí z otce na syna již po řadu generací. Nový 
Emirates stadion je beznadějně vyprodán již 
dlouho před zahájením každého ligového 
ročníku a čekatelů na členství v klubu jsou 
další tisíce. Proto je pro každého  fotbalové-
ho fanouška možnost navštívit některý ze 
zápasů Arsenalu opravdovým fotbalovým 
svátkem.  
Českou hvězdou v dresu Arsenalu je záložník 
Tomáš Rosický. Bohužel v poslední době čas-
to laborující s různými zraněními.
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CK slan tour nabízí řadu variant zájezdů 
na zápasy Premier league. mezi fanouš-
ky jsou nejoblíbenější zájezdy na domá-
cí zápasy londýnských klubů – arsenal,  
Chelsea, tottenham Hotspur či Queens Park  
Rangers, především z důvodů dobré do-
stupnosti londýna leteckou dopravou 
z Prahy a pak také díky samotné turistické 
atraktivitě této britské metropole. Velmi žá-
dané jsou též utkání manchesteru United, 
jejichž návštěvu rovněž usnadňuje dobré 
letecké spojení. Vedle výše uvedených 

týmů nabízíme dále zájezdy na zápasy FC 
liverpoolu, evertonu a manchesteru City. 
aranžmá těchto balíčků je různé, od jed-
noduchého „vstupenka + 1x nocleh v hote-
lu“ až po ViP balíčky, které zahrnují nocleh 
v komfortním  hotelu, večeři, občerstvení 
před či po zápase, návštěvu klubového 
muzea, klubový suvenýr a program zápasu. 
Podrobný rozpis cen i aktuální nabídky zá-
jezdů na zápasy Premier league naleznete 
na našich webových stránkách.

Zájezdy na zápasy Premier League
Zájezdy na zápasy Premier league obecně 
nezahrnují pojištění, transfery v místě utkání  
a služby průvodce CK. letecká doprava k těm-
to zájezdům je zajišťována z Prahy. na vyžádá-
ní lze zajistit letenky i např.  z Vídně, Bratislavy, 
případně z jiných míst. Ceny leteckých zájez-
dů  zahrnují letištní taxy a poplatky. U většiny 
nabízených zájezdů je možné prodloužení 
pobytu o další noc. Po červencovém rozlo-
sování, naleznete kompletní nabídku zápasů 
s i termíny na našich webových stránkách  
www.slantour.cz. 

Chelsea
Londýnská Chelsea se stala jedním z nej-
lepších anglických klubů v posledních le-
tech především díky výrazným finančním 
investicím ze strany majitele klubu, Roma-
na Abramoviče. Pro české fanoušky je pak 
populární tím, že v jejím dresu pravidelně 
nastupuje jeden z nejlepších českých fotba-
listů, brankář Petr Čech. K dalším předním 
hráčům týmu patří především John Terry, 
Fernando Torres či Ashley Cole. Ale dá se bez 
nadsázky říci, že celá základní jedenáctka, 
včetně lavičky náhradníků, patří mezi fot-
balové  hvězdy a reprezentanty své země.
K přednostem klubu patří i poměrně 
komfortní stadion na Stamford Bridge, 
který doplňuje luxusní hotel Copthorne  
Chelsea****.  

West Ham 
Londýnský West Ham je tradičním účastní-
kem anglické Premier League. 
Domácí zápasy hraje na stadionu Upton 
Park s kapacitou 35.000 diváků.
Mezi hvězdy týmu patří útočníci Eliot Lee 
a Andy Carroll.



Manchester United
I přes určitý pokles výkonnosti v posledním roč-
níku Premier League patří Manchester United 
k nejúspěšnějším evropským klubům posledního 
desetiletí. S vyjímkou roku 2014 se tak pravidelně 
účastnil závěrečných kol Ligy mistrů či FA Cupu. 
K současným oporám kádru patří útočník Robin 
van Persie, záložník Juan Mata či další útočník 
Wayne Rooney.
K návštěvě některého ze zápasů Manchesteru 
United patří neodmyslitelně i prohlídka stadio-
nu a  Megastore fanshopu, který se nachází 
v prostorách jedné z tribun. Zvolit  si můžete buď 
zájezd s běžnou vstupenkou, nebo variantu VIP 
balíčku spojených s občerstvením v klubových 
prostorách stadionu.   

Manchester City
V ročníku 2011/12 si klub vybojoval první 
účast v novodobé podobě Ligy mistrů, kam 
dokráčel pod vedením současného ma-
nažera Roberta Manciniho. Tento bývalý 
manažer Fiorentiny, či Interu Milán v pro-
sinci roku 2009 nahradil ve funkci manažera 
klubu Marka Hughese. O peníze klub nouzi 
opravdu nemá. Vlastníkem je miliardářská 
společnost sídlící ve Spojených arabských 
emirátech Abu Dhabi United Group patřící 
Sulaiman Al-Fahimu a Khaldoon Al Muba-
rakovi. Po výhře ročníku 2013/2014 se  Man-
chester City zařadil mezi nejúspěšnější týmy 
Premier League. 

Newcastle United
Klub vznikl v roce 1892 spojením klubů New-
castle East End a Newcastle West End. Je to 
jeden z nejtradičnějších fotbalových klubů 
celé Anglie. Newcastle vyhrál čtyřikrát 1. an-
glickou ligu a šestkrát FA Cup. Nejúspěšnější 
byl v letech 1904 až 1910. Nejlepší střelec his-
torie klubu je Alan Shearer s 206 góly. V tom-
to týmu působili také dva fotbalisté z České 
republiky, brankář Pavel Srníček a obránce 
David Rozehnal.

FC Liverpool
Věčný rival nedalekého Manchesteru United. 
Zároveň však také klub s nesmírně věrnou 
fanouškovskou základnou. I to je možná 
důvod, proč se běžný fotbalový divák dostá-
vá na zápasy FC Liverpool jen velmi obtížně.  
V roce 2005, kdy FC Liverpool zvítězil v Lize 
mistrů, nastupovali v jeho dresu Vladimír 
Šmicer a Milan Baroš. V současné době pa-
tří k oporám zadních řad slovenský obránce 
Martin Škrtel. K dalším oporám patří přede-
vším útočník Luis Alberto, Steven Gerrard či 
Luis Suarez.

FC Everton
Odvěký městský rival slavnějšího FC Liverpool. 
Tzn. Merseyside derby patří pravidelně 
k nejsledovanějším zápasům Premier  
League.  Everton je jeden z nejúspěšnějších 
anglických fotbalových klubů, odehrál 
nejvíce sezón v nejvyšší soutěži a získal více 
bodů v nejvyšší soutěži než kterýkoli jiný tým.  
K nejznámějším hráčům Evertonu bezesporu 
patří Kevin Mirallas, Steven Naismith, Seamus 
Coleman a Ross Barkley. Domácí zápasy 
hraje FC Everton na stadionu Goodison Park 
v Liverpoolu.

6

Tottenham Hotspur
Další  známý londýnský fotbalový klub síd-
lící na stadionu  White Hart Lane jehož ka-
pacita  je 36.000 diváků. Stadion se nachází 
v severní části Londýna. V současnosti  patří 
tým výkonnostně k solidnímu středu tabulky 
anglické Premier League. K předním hráčům 
týmu patří útočníci Harry Kane a Roberto 
Soldado a obránci Jan Vertonghen či Kyle 
Walker. Tottenham Hotspur je pravidelným 
účastníkem evropských pohárů.
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Real Madrid
Real Madrid je přezdívaný „bílý balet“ nejen 
kvůli svému fotbalovému umění, ale i díky 
klubové bílé barvě dresů. Domácí zápasy 
Realu Madrid se hrají na stadionu Santiago 
Bernabeú v Madridu. Kapacita stadionu je 
80.000 diváků. Největšími rivaly Realu Ma-
drid jsou Atlético Madrid a FC Barcelona. Je 
to světově nejúspěšnější a nejznámější klub 
fotbalové historie. V sezóně 2013/14 se stal 
Real Madrid vítězem Ligy mistrů UEFA. Bylo 
to jeho jubilejní desáté vítězství v této nej-
prestižnější evropské klubové soutěži.
Mezi nejvýraznější hvězdy klubu neodmysli-
telně patří Cristiano Ronaldo či Gareth Bale.

Atletico Madrid
RSídlí na stadionu Vicente Calderóna s ka-
pacitou necelých  55 000 míst. Ve své historii 
zvítězil devětkrát v La lize a Copě del Rey včet-
ně doublu v roce 1996. V roce 1962 zvítězil 
v Poháru vítězů pohárů, v roce 1974 se stal 
vítězem Interkontinentálního poháru. V roce 
2010 získal trofej pro vítěze Evropské ligy, když 
v prodloužení finále porazil anglický Fulham 
FC. Stejný úspěch zopakoval o dva roky poz-
ději (2012), kdy tentokrát pokořil španělský 
Athletic Bilbao.

FC Barcelona
Jeden z nejlepších týmů světa a aktuálně, 
jako letošní vítěz Ligy mistrů, nejlepší klub 
Evropy. Fotbalový stánek Barcelony, slavný 
Nou Camp, patří svojí kapcitou 98.700 divá-
ků k největším na světě. Pochopitelně i tento 
španělský  velkoklub je doslova nabit mezi-
národními hvězdami jako je útočník Alexis 
Sánches či Lionel Messi.

Paris Saint Germain
Pařížský klub se v posledních několika letech 
rychle zařadil mezi nejlepší evropské týmy.  
Mezi jeho nejlepší hráče patří Edinsos Cavani 
z Uruguaye, Švéd Zlatan Ibrahimovič či Ital 
Thiago Motta. K návštěvě zápasů tohoto klu-
bu  vybízí i samotná Paříž, která nabízí řadu 
zajímavostí a přitažlivých míst. Na zápasy 
Paris Saint Germain nabízíme kompletní le-
tecké zájezdy.

Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam patří nesporně mezi nejpo-
pulárnější klub nejen v Holandsku, ale v celé 
fotbalové Evropě. Fotbalový zážitek umoc-
ňuje i jeden z nejmodernějších fotbalových 
stánků – amsterdamská ARENA. Na zápasy 
Ajax Amsterdam nabízíme kompletní letecké 
zájezdy.

PRiMERA DiViSiON
Asi není překvapením, že mezi nejžádanější zápasy španělské fotbalové ligy patří zápasy FC 
Barcelony a Realu Madrid. CK SLAN tour však může zajistit vstupenky i na zápasy  dalších týmů 
Primera Division. Na zápasy Španělské ligy nabízíme kompletní letecké zájezdy.

FRANCOUZSKá LiGA

HOLANDSKá LiGA



FC Bayern München

Hertha BSC Berlin

Borussia Dortmund  Werder Bremen Eintracht Frankfurt

BUNDESLiGA
Stadiony německé Bundesligy jsou pro naše fanoušky snadno dosažitelné a tak se návštěva zápasů německé Bundesligy stává mezi čekými 
fotbalovými fanoušky stále oblíbenější. Suverénně nejpopulárnější týmem  mezi českými fotbalovými fanoušky je Bayern Mnichov. Vstupenky 
však můžeme zajistit i na většinu ostatních týmu této soutěže.  Naši základní nabídku tvoří fotbalové balíčky „hotel + vstupenka“. V některých 
případech nabízíme rovněž možnost zajištění  samostatných vstupenek. Na většinu zápasů Bundesligy se nabízí několik kategorií vstupenek, 
někdy až šest, a jejich cena je tak velmi rozdílná. 
Vzhledem ke vzdálenosti stadionů v Německu jsou tyto nabídky určeny především pro klienty s vlastní dopravou. Je však samozřejmě možné 
zajistit do řady měst v Německu i dopravu leteckou. Přesný rozpis zápasů německé Bundesligy naleznete na našich webových stránkách sport.
slantour.cz.
V německé Bundeslize neustále stoupá počet českých hráčů. Když nebudeme počítat českou a slovenskou soutěž, tak v Bundeslize máme svoje 
nejčetnější zastoupení a to například ve Freiburgu (Pavel Krmaš, Václav Pilař, Vladimír Darida), v Norimberku (Ondřej Petrák) a v Hamburku 
(Jaroslav Drobný a Petr Jiráček).

Bayern Mnichov je bezesporu nejpopulárnějším klubem německé Bundesligy. FC Bayern Mnichov byl založen 27. 2. 1900 členy Mnichovského 
gymnastického klubu. V Bavorsku má rivalitu s kluby TSV 1860 München a 1. FC Norimberk, v rámci Německa pak v poslední době s Borussií Dort-
mund. Bayern Mnichov sedmnáctkrát ovládl DFB-Pokal (německý pohár). K atraktivitě domácích zápasů přispívá i prostředí nové Allianz arény. 
Mezi nejznámější hráče Bayernu Mnichov patří Franck Ribéry, Mario Götze či Mario Mandžukić.

Hertha BSC Berlin je tradiční klub německé Bundesligy, sídlící v Berlíně. Klub byl založen roku 1892 jako BFC Hertha 1892, spojením s klubem Berli-
ner Sport-Club (BSC) roku 1923 získal své dnešní jméno. Hřištěm klubu je tradiční berlínský Olympijský stadion. K největším úspěchům v dějinách 
mužstva patří třetí místo v sezóně 1970, druhé pak roku 1975. V následujících letech zaznamenala Hertha méně úspěchů, v roce 1980 klub sestou-
pil do druhé ligy. Na domácí zápasy Hertha Berlin nabízíme samostatné vstupenky.

Borussia Dortmund byla založena roku 
1909 a za svou více než stoletou historii 
dosáhla řady úspěchů. Je osminásob-
ným mistrem Německa, z toho pětkrát 
triumfovala v Bundeslize (od roku 1964) 
a patří tak mezi tři nejúspěšnější ně-
mecké celky. Třikrát ovládla DFB-Pokal 
(německý pohár) a čtyřikrát domácí 
Superpohár. Domácím stadionem Boru-
ssia Dortmund je proslulý Signal Iduna 
Park, který je známý spíše jako Westfa-
lenstadion, který v posledních letech 
prošel velkou řadou rekonstrukcí. Mezi 
známé hráče Borussie Dortmund pat-
ří Sebastian Kehl, Marcel Schmelzer či 
Roman Weidenfeller. Na domácí zápa-
sy Borussie Dortmund nabízíme balíč-
ky „vstupenka+hotel“, ale i samostatné 
vstupenky.

SV Werder Brémy je přední fotbalový klub síd-
lící v městě Brémy. Svoje domácí zápasy hraje 
na stadiónu Weserstadion, který od roku 2008 
prošel kompletní rekonstrukcí. Stadion má 
kapacitu 43 087 míst a tým Werder Bremen 
zde dokázal vyhrát již čtyřikrát bundesligu, 
naposledy v sezóně 2003-2004. Na domácí 
zápasy Werder Bremen nabízíme samostatné 
vstupenky.

Fotbalový klub Eintracht Frankfurt byl za-
ložen 8. března 1899 a přezdívá se mu „Orlí 
klub“.  Své domácí zápasy hraje na stadionu 
Commerzbank-Arena ve Frankfurtu nad Mo-
hanem. Eintracht Frankfurt naposledy zvítězil 
v Bundeslize v roce 1959. V německém poháru 
triumfoval čtyřikrát a v roce 1980 vyhrál Pohár 
UEFA. Dlouhodobě však patří k předním ně-
meckým týmům. Na vlastní oči zde můžete 
vidět českého hráče Václava Kadlece, který 
zde působí jako útočník. Na domácí zápasy 
Eintracht Frankfurt nabízíme samostatné 
vstupenky.
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Po červencovém rozlosování, naleznete kompletní nabídku zápasů s i termíny na našich webových stránkách www.slantour.cz

Na domácí zápasy týmu Bayern Mnichov je nutné balíčky objednat v dostatečném předstihu.
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inter Milán
Milánský rival patrně slavnější než AC. Ov-
šem , v posledních letech dosahuje možná 
lepších výsledků než jeho historicky úspěš-
nější soupeř. Fotbalový klub byl založen 9. 3. 
1908, když se oddělil od Milánského kriketo-
vého a fotbalového klubu, který je nyní znám 
jako AC Milan. S ním jej nadále pojí společ-
ný stadion na San Siru. Slavné období bylo 
v šedesátých letech, kdy Inter třikrát vyhrál 
Serii A v letech (1963, 1965 a 1966) a dvakrát 
Pohár mistrů evropských zemí v letech 1964 
a 1965. Inter Milán je mistrem italské ligy 
2008/09.

AS Roma
Klub AS Roma vznikl v roce 1927 sloučením 
tří městských klubů, hrající tehdejší Italskou 
fotbalovou ligu - Roman FC (zal. 1903), Alba-
-Audace Roma a Fortitudo-Pro Roma. Svou 
základnu má na stadionu Stadio Olimpi-
co v Římě, o který se dělí s klubem SS Lazio. 
Klání mezi těmito soupeři se nazývá Derby 
della Capitale. Tým vyhrál Sérii A celkem tři-
krát a to v sezónách 1941-1942, 1982-1983 
a 2000-2001.

Lazio Roma
Klub byl založen pod názvem „Società Podis-
tica Lazio“ 9. ledna 1900 v římské čtvrti Prati. 
To jej činí nejstarším římským fotbalovým 
klubem. Tento římský fotbalový je držitelem 
dvou titulů mistra ligy (1973/74 a 1999/00). 
Své domácí zápasy hraje na Olympijském 
stadionu.

iTALSKá SERiE A
Italská liga patří k nejlepším evropským fotbalovým soutěžím. Především milánské AC a Inter, římské AS a Lazio a Juventus Turín patří k nej-
lepším evropským týmům. Zároveň  však byla v uplynulých letech poznamenána některými aférami s kupováním výsledků a také několika 
vážnými incidenty mezi fanoušky. 
Zajišťování vstupenek na italskou fotbalovou ligu se tak v posledních letech, díky přijatým bezpečnostním opatřením, dost zkomplikovalo. 
Přesto nabízíme cenově velmi přijatelné balíčky. Na utkání italské série A nabízíme balíčky „vstupenka+ubytování“ nebo kompletní letecké 
zájezdy „letenka+ubytování+vstupenka“.

AC Milán
AC Milan je nejslavnější italský fotbalový klub. 
Byl založen v roce 1899 pod jménem Milánský 
kriketový a fotbalový klub. Domácím hřištěm 
je Stadion San Siro pro 85 000 lidí. Hráči klubu 
hrají v dresech s červeno černými pruhy a čer-
nými šortkami, kvůli čemuž mají přezdívku 
rossoneri („červeno-černí“). AC Milan vyhrál 
osmnáctkrát sérii A, což jej řadí společně 
s Interem Milan po Juventusu (30 vítězství) 
na druhé místo v historických tabulkách. AC 
Milán vyhrál také pětkrát italský pohár. Klub 
se také může pyšnit sedmi tituly v Lize mistrů. 
Na vlastní oči zde můžete shlédnout v akci 
nejznámější  hráče italské ligy, jako jsou napří-
klad Mario Balotelli či Cristián Zapata.

FC Juventus Turín
Klub Juventus Turín byl založen v roce 1897 
a je jedním z nejstarších a nejtradičnějších ze 
země Apeninského poloostrova. Juventus je 
i přes ztrátu dvou titulů nejúspěšnějším klu-
bem Serie A. Zvítězili v ní celkem třicetkrát, což 
je o 12 titulů více než dva největší rivalové AC 
Milan a FC Internazionale Milano, kteří mají 
shodně 18 titulů. Na mezinárodní scéně též 
patří k nejlepším klubům všech dob, když do-
posud jako jediný zvítězil ve všech šesti pohá-
rových soutěžích, který se může evropský klub 
účastnit. Mezi nejznámější hráče Juventusu 
patří Gianluigi Buffon, Carlos Tevez či Andrea 
Pirlo.
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LiGA MiSTRů A EVROPSKá LiGA
Zájezdy na atraktivní duely nejlepších fotbalových týmů jsou neodmyslitelnou součástí naší fotbalové nabídky.  Těšit se tak můžete na zápasy 
Bayernu Mnichov, FC Barcelony, londýnské Chelsea ale samozřejmě i řady dalších evropských týmů.
Zápasy v základních skupinách Ligy mistrů i Evropské ligy se hrají vždy od září do prosince. Vyřazovací část se pak odehrává od února do května.    

FC ViKTORiA PLZEň 
Plzeňská Viktorka je v posledních letech pravidelným účastníkem  některého z evropských pohárů. 
SLAN tour, jako oficiální partner klubu, nabízí zájezdy na všechny pohárové zápasy Viktorie Plzeň. Mezi nejžádanější patřila utkání Viktorky na hřiš-
tích takových velikánů jakými jsou např. Bayern Mnichov, FC Barcelona, SSC Napoli či Manchester City.
Předkola evropských pohárů se začínají  hrát již v letních měsících, zpravidla  koncem července.  Zápasy v základních skupinách jsou na programu 
od září do začátku prosince. Případné vyřazovací zápasy play off fáze jsou pak na programu od února do května.

REPREZENTACE ČR
Zájezdy na zápasy naší fotbalové reprezenta-
ce  nemohou chybět v nabídce našich zájez-
dů za sportem.  SLAN tour byl rovněž českým 
oficiálním UEFA prodejcem zájezdů na zápasy 
EURO 2012.  Pravidelně také organizujeme zá-
jezdy na zápasy fotbalového Mistrovství světa.

Aktuální rozpis a ceny zájezdů na tato utkání najdete na www.slantour.cz

NEJBLižŠí AKCE:
Euro 2016 Francie
MS 2018 Rusko
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MiSTROVSTVí SVěTA V HOKEJi
Každoroční květnové mistrovství světa v hokeji nemůže chybět v nabídce našich zájezdů. Dle místa konání zajišťujeme jak prodej samostatných 
vstupenek či ubytování, tak i letecké a autokarové zájezdy. Zpravidla se turnaj odehrává v květnu.

New York raNgers
letecké zájezdy 
od: 27.990 Kč

washiNgtoN CaPitaLs
letecké zájezdy 
od: 25.990 Kč

New York isLaNders
letecké zájezdy 
od: 27.990 Kč

toroNto MaPLe Leafs
letecké zájezdy 
od: 26.990 Kč

New JerseY deviLs
letecké zájezdy 
od: 26.990 Kč

MoNtreaL CaNadieNs
letecké zájezdy 
od: 26.990 Kč

NHL
Od října do května můžete s námi vyrazit na libovolný zápas kanadsko-americké NHL. 
Nejžádanější jsou především zápasy týmů New York Rangers a New York Islanders, kde 
návštěvu hokejového zápasu můžete spojit i s prohlídkou jednoho z nejzajímavějších 
měst světa – New Yorku.  Vedle leteckých zájezdů nabízíme rovněž zajištění samostat-
ných vstupenek. Ceny vstupenek na zápasy NHL  jsou velmi rozdílné. Závisí především 
na poloze v hale, ale také na konkrétním týmu. Ceny tak začínají někde kolem 500 Kč 
a končí i kolem 10.000 Kč. Nejčastější ceny vstupenek se však pohybují kolem 1500 – 
2500 Kč na zápas. 

Příklady cen leteckých zájezdů na vybrané týmy NHL
Cena zahrnuje letenku z Prahy (nebo Vídně) do Usa či Kanady, 2-3x nocleh v daném městě a vstupenku na zápas.

DěJiŠTě NEJBLižŠíCH MS V HOKEJi:
2015 Česká republika Praha, Ostrava
2016 Rusko Moskva, Petrohrad
2017 Německo a Francie Kolín n. R., Paříž



DěJiŠTě NEJBLižŠíCH MS V BiATLONU:
2015 Finsko Kontiolahti
2016 Norsko Oslo
2017 Rakousko Hochfilzen

NEJBLižŠí AKCE:
Krasobruslení

ME 2015 Švédsko Stockholm
MS 2015 Čína Shanghai
ME 2016 Slovensko Bratislava
MS 2016 USA Boston

Klasické lyžování
MS 2015 Švédsko Falun
MS 2017 Finsko Lahti

Alpské lyžování
MS 2015 USA Beaver Creek
MS 2017 Švýcarsko St. Moritz

Rychlobruslení
ME 2015 Rusko Čeljabinsk
MS 2015 Holandsko Heerenven
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BiATLON 
Biatlon se díky úspěchům našich sportovců v posledních letech rych-
le zařadil mezi naše nejpopulárnější zimní sporty. I CK SLAN tour tak 
zařadila již v roce 2013 do své nabídky zájezdy na závody Světového 
poháru či Mistrovství světa. 
K divácky nejžádanějším patří závody v rakouském Hochfilzenu, 
německém Oberhofu či norském Oslu. 

ZiMNí SPORTy
Součástí naší nabídky jsou zájezdy i na další zimní sporty. K nejvyhledávanějším patří především mistrovství Evropy a světa v krasobruslení,  
obdobné soutěže v rychlobruslení a také mistrovství světa v alpském či klasickém lyžování.
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Kalendářní přehled závodů Grand Prix Formule 1
GRAND PRix OKRUH TERMíN
GP Austrálie Melbourne Březen
GP Malaysie Kuala Lumpur Březen
GP Číny Šanghaj Duben
GP Bahrajnu Sakhir Duben
GP Španělska Barcelona Květen
GP Monaka Monte Carlo Květen
GP Kanady Montreal Červen
GP Velké Británie Silverstone Červenec

GP Německa Hockenheim / Nür-
burgring Červenec

GP Maďarska Budapešť Červenec
GP Belgie Spa Září
GP Itálie Monza Září
GP Singapuru Singapur Září
GP Japonska Suzuka Říjen
GP Ruska Soči Říjen
GP Koreje Yeongam Říjen
GP Abu Dhabi Yas Marina Circuit Listopad
GP Spojených států Austin Listopad
GP Brazílie Sao Paulo Listopad

Většina tradičních závodů F1 má v každoročním kalendáři Grand 
Prix své pevné místo. Ale k  menším změnám občas dochází. 
Přesné datum konání konkrétních závodů F1 naleznete na  na-
šich webových stránkách.

FORMULE 1
Grand Prix F1 patří k nejnavštěvovanějším sportovním  podnikům 
na celém světě. U většiny závodů seriálu Formule 1 nejsou denní 
návštěvy přes 100 000 diváků výjimkou. A tak i CK SLAN tour nabízí 
motoristickým fanouškům možnost zúčastnit se  těchto úchvat-
ných sportovních podniků. 
Na všechny závody nabízíme zajištění vstupenek, ubytování, pří-
padně letenek pro individuální fanoušky. Na většinu evropských 
závodů pak nabízíme organizované autokarové či letecké zájezdy.

F1 VSTUPENKy
Často dostáváme otázky „jaké vstupenky na závody F1 jsou nejlepší?“ jednoznačná odpovědět bohužel neexistuje, ale několik návodů, jak se 
orientovat v poměrně složité a rozsáhlé nabídce vstupenek na závody formule 1 vám poskytnout můžeme.
Víkendové a jednodenní vstupenky: Zakoupení víkendové vstupenky je rozhodně výhodnější, než koupě vstupenky pouze na nedělní 
hlavní závod. Většinou bývá   víkendová vstupenka pouze cca o 10% dražší, než vstupenka jednodenní.  a při současném platném systému 
závodů i sobotní kvalifikace nabízí zajímavou podívanou.
Bronz, silver, gold: Řada pořadatelů závodů F1 používá pro rozlišení kvality či atraktivnosti jednotlivých tribun označení bronz, silver a gold. 
Kde tribuny nazývané Bronz označují nejméně atraktivní místa na trati. a naopak tribuny gold ty nejvíce žádané.  Ovšem jiní organizátoři 
používají místních či tradičních označení typu zatáčka ascari či U kasina apod. mezi fanoušky F1 se jedná o  nezaměnitelné pojmy, ale laikovi 
v orientaci asi příliš nepomohou.
Z pohledu dění na trati jsou jistě nejatraktivnější ty tribuny, které nabízejí pohled na paddock a také ty, kde se nabízí výhledy na více zatáček. 
naopak dlouhé rovinky vám příliš atraktivních závodních soubojů nenabídnou.
měli byste se rovněž zajímat o to, zda je daná tribuna vybavena velkoplošnou obrazovkou a případně  střechou, což oceníte především při 
vysokých denních teplotách nebo dešti.
Grand Stand: Překládáme nejčastěji jako přírodní tribuny. jedná se v podstatě o nejlevnější vstupenky, které vám umožňují vstup na travnaté
břehy na vymezených místech podél trati. sezení na zemi asi není pro většinu sportov-
ních nadšenců velký problém. Zásadnější však je, že k získání dobrého místa potřebu-
jete být na okruhu opravdu včas, především při nedělním hlavním závodu. Počítejte  
s tím, že něco podobného si řekne i dalších padesát tisíc návštěvníků závodu.
Časové slevy: Většina organizátorů nabízí až 20% časové slevy  pokud si vstupenku 
objednáte  s dostatečným časovým předstihem. Zpravidla to bývá 6 a více měsíců před 
konáním závodu.
Paddock Club: Hospitality balíček (někdy označujeme též jako ViP vstupenky)   zahr-
nuje nejlepší tribuny, návštěvu pitlane, občerstvení během závodu a další fajnovosti. 
jeho cena bývá zpravidla 10x vyšší, než je průměrná cena ostatních běžných vstupenek.
Pit Lane: návštěva depa závodních vozů je  pořadateli přísně regulována. U některých 
Velkých cen je možná ve vymezené době ve čtvrtek (neoficiální trenink), nebo je vázá-
na na ty nejlepší vstupenky (Paddock Club apod.)
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MOTO GP
K výraznému nárůstu zájmů o tento motoristický sport přispěly pře-
devším dobré výkony našich jezdců – Lukáše Peška a Karla Abraháma 
v posledních letech v závodech MOTO GP.
SLAN tour zajišťuje vstupenky na všechny závody seriálu MOTO GP. 
Ceny vstupenek na jednotlivé závody MOTO GP naleznete na našich 
webových stránkách. Orientačně lze říci, že ceny  vstupenek na pří-
rodní tribuny se pohybují v relaci od 990 Kč do 5.690 Kč, na sedačkové 
tribuny pak cca od 1.800 Kč výše.  K závodům v zahraničí zajišťujeme  
ubytování, případně i letenky.
Největší zájem bývá tradičně o blízký Sachsenring (Německo), Assen 
(Holandsko) a také o okruh v Misanu (San Marino), kde je možné spo-
jit návštěvu závodů s pobytem u moře.

Kalendářní přehled závodů MOTO GP
GRAND PRix OKRUH TERMíN 
GP Kataru Losail Duben
GP Spojených států Austin Duben
GP Španělska Jerez Květen
GP Francie Le Mans Květen
GP Itálie Mugello Červen
GP Katalánska Barcelona Červen
GP Nizozemí Assen Červen
GP Německa Sachsenring Červenec
GP Spojených států Indianapolis Srpen
GP Česka Brno Srpen
GP Velké Británie Silverstone Srpen
GP San Marina Misano Adriatico Září
GP Aragónu Aragón Září
GP Austrálie Philip Island Říjen
GP Japonska Motegi Říjen
GP Malajsie Sepang Říjen
GP Valencie Valencie Listopad

Většina tradiční závodů MOTO GP má v každoročním kalendá-
ři Grand Prix své pevné místo. Ale k menším změnám občas 
dochází. Přesné datum konání konkrétních závodů MOTO GP 
naleznete vždy na našich webových stránkách.
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GRAND PRix BRNO Srpen
Velká cena Brna – náš domácí a našim srdcím nejbližší závod celého seriálu Moto GP, který se koná v srpnu v Brně. CK Slan tour je již sedmým 
rokem oficiálním prodejcem vstupenek na Velkou cenu v Brně. V nabídce jsou víkendové vstupenky na přírodní plochy nebo sedačkové 
tribuny. Rovněž jsou v naší nabídce i VIP vstupenky (stan u tribuny T1). První vlna předprodeje vstupenek začíná v listopadu. V tuto dobu jsou 
vstupenky nejlevnější. Druhá vlna prodeje vstupenek následuje v lednu. Zde dochází k mírnému zvyšování cen. Poslední vlna prodeje začíná 
v červenci, kde jsou ceny vstupenek znatelně vyšší než v první a druhé vlně prodeje.

Brno - Tribuna T1Brno - Tribuna T6



WiMBLEDON  Londýn, červen – červenec
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FRENCH OPEN Paříž, květen - červen              

AUSTRALiAN OPEN  Melbourne, leden

US OPEN New york, srpen – září

První grandslam sezóny v Melbourne je 
náročným turnajem, kde čtyřicetistupňové 
teploty nejsou výjimkou.
Jako na dalších grandslamech zahrnuje 
program Australian Open soutěže mužské 
i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smí-
šenou čtyřhru, soutěže juniorů, legend a vo-
zíčkářů, stejně tak i exhibici.
Každoroční návštěvnost turnaje je vysoká. 
V roce 2010 dosáhla 24hodinová návštěv-
nost rekordní výše v historii všech grand-
slamů, když za jediný den do areálu přišlo 
77 043 diváků. Celková návštěvnost v roce 
2012 činila 686 006 osob.

Na přelomu května a června se v Paříži 
na kurtech Roland Garros koná nejvýznam-
nější tenisový antukový turnaj. Vzhledem 
k relativně dobré dostupnosti, přijatelným 
cenám vstupenek a též „atraktivitě“ samot-
né Paříže, je tento turnaj vyhledáván řadou 
českých i slovenských tenisových fanoušků. 
V nabídce jsou všechny hrací dny turnaje 
na oba prestižní kurty Philippe - Chatrier 
a Suzanne - Lenglen.  VIP balíček zahrnuje 
jak nejlepší místa na obou kurtech, tak i ob-
čerstvení ve vyhrazených prostorách v areá-
lu Roland Garros.

Wimbledon, je nejstarší a nejslavnější tenisový 
turnaj na světě. Každoročně se hraje na přelo-
mu června a července v jihozápadní londýn-
ské části Wimbledon.
Pro tenisové fanoušky jsme připravili exklusivní 
nabídku návštěvy tohoto prestižního teniso-
vého turnaje.
Základní nabídka leteckého zájezdu se sklá-
dá  z návštěvy turnaje / jednodenní vstupen-
ka - vyhrazená místa na centrálním kurtu, 
či kurtech  č.1 a  2, noclehu v hotelu a dále 
několika doprovodných služeb, které vám mo-
hou pobyt ve Wimbledonu dále zpříjemnit.

Jeden z nejprestižnějších tenisových turnajů 
se koná pravidelně na konci léta v New 
Yorku, ve Flushing Meadows. Pravidelně se 
tohoto turnaje účastní všichni přední světoví 
hráči, početná je i výprava českých tenistů. CK 
SLAN tour nabízí všem tenisovým fanouškům 
exkluzivní možnost návštěvy na tomto turnaji. 
Vedle sportovních zážitků však i samotný 
NEW YORK stojí za návštěvu.



ATP MONTE CARLO Monte Carlo, duben

ATP a WTA MADRiD Madrid, květen

ATP a WTA DUBAi   Dubai, únor 

ATP A WTA ROMA Řím, květen
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ATP PAŘíž    Paříž, říjen

Profesionální turnaj mužů a žen, který se 
každoročně koná v Dubaji na otevřených 
dvorcích s tvrdým povrchem. Nejvíce sin-
glových vítězství v počtu čtyř získali Švýcar 
Roger Federer a Belgičanka Justine Henino-
vá. Na tento turnaj nabízíme několik variant 
zájezdů.

Tenisový turnaj mužů  ATP Monte Carlo Ro-
lex Masters je  zařazen do elitní kategorie ATP 
World Tour Masters, kategorie 1000.  Koná 
se  každoročně v dubnu na antukových 
dvorcích v Monte Carlu.  Letecká doprava je 
zajištěna do Nice, ubytování je možné přímo 
v Nice nebo v Monte Carlu.
Pro tenisové fanoušky jsme připravili nabídku 
autokarového zájezdu v termínu.

Turnaj se koná v jednom z nejkrásnějších te-
nisových komplexů na světě – Caja Magica. 
V základní ceně nabízíme vstupenku na kurt 
č. 1 Manolo Santana , která dává možnost 
návštěvy i kurtu č. 3 a dalších vnějších kurtů. 
Každý den se hrají dva bloky zápasů – odpo-
lední a večerní.
Na tento turnaj nabízíme letecké zájezdy, 
u kterých je možné termín jakkoliv posunout 
popřípadě prodloužit. 

Pro tenisové fanoušky jsme přichysta-
li zájezd na tenisový turnaj mužů i žen 
do Říma. Turnaj se hraje na kurtech  
Foro Italico.
Na tento turnaj nabízíme letecké zájezdy, 
u kterých je možné termín jakkoliv posu-
nout popřípadě prodloužit. 

Paris Masters je profesionální tenisový tur-
naj mužů hraný ve francouzském hlavním 
městě Paříži. Turnaj probíhá na krytých 
dvorcích s tvrdým povrchem v aréně Palais 
omnisports de Paris-Bercy. Jedná se o po-
slední turnaj před vyvrcholením okruhu, 
kterým je Turnaj mistrů – ATP World Tour 
Finals.



DAViS CUP A FED CUP   
Našim tenistům a tenistkám se v týmových soutěžích v posledních letech mimořádně daří. 
Pravidelně se tak účastní závěrečných bojů o Davisův pohár i pohár Federace.  S námi můžete 
být vždy u toho.
Muži jsou držiteli Davisova poháru z let 2012 a 2013. Ženy zvítězily ve Fed Cupu v letech 2011 
a 2012. Boje o Davis Cup či Fed Cup začínají prvním kolem na jaře každého roku a vrcholí pak 
v podzimních období. 
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FiNáLE ATP Londýn, listopad
Na závěr tenisové sezóny se nejlepší tenisté světa scházejí na turnaji, ve kterém se utkají mezi sebou o trůn tenisového krále roku. V uplynulých 
několika letech se tento turnaj konal v jihovýchodní Asii. Od roku 2009 se tento prestižní turnaj koná v Londýně.
V turnaji nastupuje vždy 8 nejlepších singlových hráčů (dle žebříčku ATP) a 8 nejlepších deblových dvojic. Samozřejmě až na vyjímky způsobené 
zraněním, nebo jinými objektivními problémy. V předchozích letech měla i Česká republika na tomto turnaji svého zástupce, Tomáše Berdycha.
Závěrečný turnaj se koná v londýnské O2 aréně. Každý den jsou na pořadu 2 bloky zápasů – odpolední a večerní. Kažký blok zahrnuje 2 zápasy 
(1x dvouhra, 1x čtyřhra).

NA FiNáLE ATP MASTERS NABíZíME LETECKé ZáJEZDy A NěKOLiK VARiANT VSTUPENEK NEBO ViP BALíČKů.

ADVANTAGE PACKAGE
 Šampaňské na uvítanou
 2-chodové menu (oběd nebo večeře)
  Neomezená konzumace nápojů 

(víno, pivo, nealkoholické nápoje)
  Místa v  hale kat. 1 (nejlepší místa 

v hale)
 Oficiální program
 Služby hostesky

Vstupenky kat. iV.
  vstupenky v horním (4.) patře O2 

arény
Vstupenky kat. i.
 vstupenky v přízemí O2 arény

RACQUET PACKAGE
  Nemezená konzumace nápojů 

(víno, pivo, nealkoholické nápoje) 
do začátku zápasu  ve dvouhře

  Lehké občerstvení před zápasem 
(bufet, snack)

 Místa v hale kat. 1



OLyMPiJSKé HRy       
Olympijské hry jsou nezpochybnitelným vrcholem sportovních událostí daného roku. CK SLAN tour organizuje zájezdy na olympijské hry pravi-
delně již od roku 2002. Pravdou je, že v nejbližších letech se na olympiádu budeme muset vypravit do dosti vzdálených končin.
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ATLETiKA 
Ne nadarmo se o atletice říká, že je královnou všech sportů. CK SLAN tour 

organizuje zájezdy na všechny velké atletické akce typu mistrovství Evropy či 
světa. Povzbudit přímo na stadionu tak můžete naše olympijské či světové 
medailisty Barbaru Špotákovou, Zuzanu Hejnovou či Vítězslava Veselého. Ale 
i řadu dalších našich předních atletů – např. Pavla Masláka, Jana Kudličku, 
Denisu Rosolovou či Elišku Klučinovou.

DěJiŠTě NEJBLižŠíCH HER: 
Letní olympijské hry 2016 Rio de Janeiro Brazílie
Zimní olympijské hry 2018 Pyeong Chang J. Korea
Letní olympijské hry 2020 Tokio Japonsko

NEJBLižŠí AKCE:
Mistrovství Evropy 2014 Curych

Halové mistrovství Evropy 2015 Praha
Mistrovství světa 2015 Peking

Mistrovství Evropy 2016 Amsterdam
Mistrovství světa 2017 Londýn
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BASKETBAL       
Zájezdy na Final Four evropské ligy, zápasy NBA v USA, či Mistrovství světa a Evropy. To vše naleznete v nabídkách našich zájezdů za tímto oblíbe-
ným sportem.
Evropské Final Four se hraje pravidelně vždy v květnu v některé z evropských metropolí. Na zámořské zápasy  NBA můžete vyrazit takřka kdykoliv od říj-
na do  května. Při volbě některých měst, např. New Yorku, můžete kombinovat návštěvu několika sportů (např. NHL a NBA) během jediného víkendu.

DOSTiHy       

Dubai World Cup a jeho dějiště dostihová dráha Meyden se staly jedním 
ze symbolů impéria dubajského vládce šejka Mohammeda bin Rašída Al 
Maktúma, který patří mezi největší dostihové investory světa. Zúčastněte 
se i vy jednoho z nejbohatších dostihů světa! 
Návštěvu nejslavnějšího asijského dostihu můžete spojit s příjemným 
odpočinkem na plážích v Dubai či dalších místech Sjednocených Arab-
ských Emirátů. 

DUBAi WORLD CUP Dubai, březen

Pravidelně organizujeme letecké zájezdy na nejslavnější překáž-
kový dostih světa – Velkou národní liverpoolskou steeplechase. 
Tento neznámější dostih světa se koná každoročně v dubnu na li-
verpoolském dostihovém závodišti Aintree. Steeplechase dostih 
měří 7200 metrů a koně při něm musí zdolat celkem třicet pře-
kážek.

VELKá LiVERPOOLSKá STEEPLECHASE Liverpool, duben

NEJBLižŠí AKCE:

MS mužů 2014 Španělsko 

MS žen 2014 Turecko

Final Four 2015 Madrid, květen

ME mužů 2015 Ukrajina (??)

ME žen 2015 Maďarsko a Rumunsko



On–linerezervace
Všechny naše zájezdy si můžete 

rezervovat on-line přímo z vašeho 
počítače.

www.slantour.cz
24 hodin denně

7 dní v týdnu

DALŠÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKA KATALogů 2014

PořÁD se Něco Děje

SPORT live, červen 2014
Vydavatel: slan tour , s.r.o., Wilsonova 597, slaný
Registrace: mKČRe20181

                                                                               Svět sportovních událostí je neustále v pohybu. A tento „pohyb“ musí následovat i naše na-
bídka zájezdů. Jsou akce, které je možné naplánovat dlouho dopředu, ale jsou také sportovní události, které se zrodí ze dne na den. 
Tento náš katalog vám nabízí pouze část sportovních událostí a zájezdů, které jsou aktuálně v naší nabídce.  Přehled všech nabídek 
zájezdů ZA SPORTEM naleznete vždy na našich webových stránkách.

DÁLe PřiPrAvUjeme ...

EXOTIKA

EMIRÁTY

MEXIKO

INDIE

BALI

MORAVA

SLOVENSKO

ČECHY

RAKOUSKO

LÉTO NA HORÁCH I U VODY

20122014

www.slantour.cz www.termalni-lazne.infosport.slantour.cz exotika.slantour.cz

REDBULL AiR RACE
Závodům Red Bull Air Race se také někdy přezdívá Formule 1 ve vzduchu. Tyto závody kombinují prvky letecké akro-
bacie s rychlostním letem a tak divákům nabízejí velmi atraktivní podívanou. Na těchto závodech má Česká republika 
svého zástupce Martina Šonku.

iSTAA MEMBER
CK SLAN tour je členem mezinárodní organizace iSTAA, 
která sdružuje touroperátory se zaměřením na zájezdy 
na vrcholné sportovní akce z celého světa. 
www.istaa.org

PODPORUJEME SPORT 
CK SLAN tour podporuje futsalový tým Hrasl Slaný, 
účastníka divizní futsalové soutěže. Dále podporujeme 
mládežnické oddíly fotbalového klubu SK Slaný.


